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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за избор на најповолна понуда за изнајмување на 
деловен простор под закуп за потребите на Општина Аеродром 

 
 Се објавува Одлуката за избор на најповолна понуда за изнајмување на 

деловен простор под закуп за потребите на Општина Аеродром, донесена на 
триесет и првата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 
06.02.2015 година. 

 
 
Број 08-1137/1                                                                                               Градоначалник     
10 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ број 05/02), член 24 став 1 точка 25 од Статутот на Општина 
Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014), 
Одлука за формирање на Комисија за спроведување на постапка за изнајмување на 
деловен простор под закуп за потребите на Општина Аеродром број 07-12/9 од 
21.01.2015 година, Објавен оглас во дневен весник Вест и Вечер на ден 22.01.2015 
година, Извештај за спроведена постапка број 17-628/5 од 05.02.2015 година и  
Одлука за избор на квалификуван понудувач број 17-628/4 од 05.02.2015 година,  
Советот на Општина Аеродром на 31 седница, одржана на ден 06.02.2015 година, ја 
донесе следната    

 
О Д Л У К А 

за избор на најповолна понуда за изнајмување на деловен простор под закуп 
за потребите на Општина Аеродром 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се врши избор на најповолна понуда за изнајмување на 
деловен простор под закуп за потребите на Општина Аеродром, по целосно 
спроведена постапка од страна на Комисијата за спроведување на постапка за 
изнајмување на деловен простор за потребите на Општина Аеродром и донесена 
Одлука за избор на квалификуван понудувач. 

 
Член 2 

За најповолна понуда за изнајмување на деловен простор под закуп за 
потребите на Општина Аеродром, се избира понудата на единствениот квалификуван 
понудувач Акционерското друштво во приватна сопственост за услуги во прометот и 
трговија СКОПСКИ ПАЗАР извоз-увоз Скопје со седиште на бул. Јане Сандански бр. 
109 б 1000 Скопје со цена на закупнина од 4,52 евра по метар квадратен без вклучен 
ДДВ. 

Површината на деловните простории согласно Имотен лист број 45332 од 
22.01.2015 година изнесува 1.555 м2, но со оглед на фактот дека максимално барана 
површина од страна на Општина Аеродром во објавениот оглас изнесува 1500 м2, се 
прифаќа согласноста на понудувачот да доставува месечна пресметка на име 
закупнина за површина од 1500 м2. 

Предмет на договорот за закуп ќе бидат и помошни простории со површина од 
303 м2 и 39 м2, како и паркинг простор во површина од 1186 м2 и истите ќе се 
користат за потребите на Општина Аеродром без надомест.  
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Деловни простории од став 1 на овој член лежат на КП 843/1 КО Кисела Вода 2 
и се подетално опишани во Имотни листови број 45332, број 45354, број 45355 и број 
45356 сите од 22.01.2015 година, со локација на булевар Јане Сандански број 109 А. 

 
Член 3 

Се задолжува и овластува Секретарот на Општина Аеродром да ги преземе 
сите потребни активности за склучување на  Договорот за закуп согласно условите од 
оваа одлука.  

Член 4 
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  во 

„Службен гласник на Општина Аеродром”. 
 
Број 09-29/19                                                                                    Претседател на Совет  
9 февруари 2015 година                                                                 на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                                Виктор Камилоски с.р. 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 

("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за доделување финансиска помош-донација за 
санирање на последиците во поплавените подрачја во Република Македонија 

 
 Се објавува Одлуката за доделување финансиска помош-донација за 

санирање на последиците во поплавените подрачја во Република Македонија, 
донесена на триесет и првата седница на Советот на општина Аеродром, одржана 
на ден 06.02.2015 година. 

 
Број 08-1126/1                                                                                               Градоначалник     
10 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр. 05/02), членoвите  4,5, 6,7,8,9,10 и 11 од Законот за 
донации и за спонзорства во јавните дејности (Службен весник бр.47/2006, 86/2008, 
51/2011, 28/2014), член 24 став 1 точка 25  од Статутот на Општина Аеродром 
(„Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014), Советот 
на Општина Аеродром на својата 31 седница, одржана на 06.02.2015 година ја 
донесе следнава 
 

О Д Л У К А  
за доделување финансиска помош-донација за санирање на последиците во 

поплавените подрачја во Република Македонија 
      

          Член 1 
Со оваа Одлука се доделува финансиска помош-донација за санирање на 

последиците во поплавените подрачја во Република Македонија, во износ од 
1,000,000,00 (еден милион) денари, кои ќе се спроведат преку Црвениот крст на РМ, 
посебен Фонд за солидарност. 

 
Член 2 

Финансиските средства од член 1, ќе се издвојат од Буџетот на ОА за 2015 
година, Програма АО Совет на Општина, потставка 464990 – Други Трансфери, а ќе 
се уплатат  на посебна наменска сметка на Црвениот крст на РМ – Фонд за 
солидарност преку  Комерцијална банка, сметка број 300000001327966. 
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Член 3 

Составен дел на Одлуката е Договорот за донација помеѓу Општина 
Аеродром и Црвениот крст на РМ, кој ќе се примени по добиено позитивно мислење 
од страна на Министерството за правда на РМ“, а ќе гласи 

 
ДОГОВОР ЗА ДОНАЦИЈА 

Помеѓу: 
1. Општина Аеродром со седиште на ул.Венјамин Мачуковски бр.6, 1000 Скопје, 

ЕМСБ 5980283, ЕДБ 1030004547854 депонент на НБРМ и  жиро сметка 
775016011963011, застапувана од Ана Ристевска, Секретар  на Општина 
Аеродром (во натамошниот текст: Давател на донација) и 

2. „Црвен крст на РМ“, со седиште на бул.Кочо Рацин бр.13, Скопје,  депонент на 
Комерцијална банка, Фонд за солидарност, сметка број 300000001327966, 
застапуван од _______________ (во натамошниот текст: Примател на 
донација) 

 
Член 1:Предмет на овој договор е донација од страна на Давателот на донацијата 
која се одобрува на Примателот на донацијата за остварување на јавен интерес – 
социо-хуманитарни дејности, преку доделување на финансиска помош за санирање 
на последиците во поплавените подрачја во Република Македонија,  согласно 
Одлуката за донација, донесена од страна на Советот на Општина Аеродром, број 
07-_______, од ____2015 година. 
 
Член 2:Давателот на донацијата на Примателот на донацијата, му одобрува 
финансиска помош-донација кое се состои во давање на парични средства во висина 
од 1,000,000 (еден милион)денари. 

Доколку Министерството за правда на РМ, писмено го извести Давателот на 
донацијата дека не постои јавен интерес, овој Договор се смета за раскинат. 
 
Член 3:Давателот на донацијата се согласува да ги префрли паричните средства 
определни во член 2, на посебна наменска сметка на примателот на донацијата по 
добивањето на известувањето од Министерството за правда на РМ. 
Примателот на донацијата се обврзува донацијата да ја користи исклучиво за 
намената определена во договорот за донација и  намената за која е отворена 
посебна наменска сметка. 
Примателот и давателот нна донацијата ќе  изготват извештај за добиената донација 
согласно одребите од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности. 
 
Член 4:Овој договор стапува на сила веднаш по потпишувањето на двете договорни 
страни, а ќе се применува по добиено позитивно мислење за јавниот интерес, од 
страна на Министерството за правда на РМ. 
 
Член 5:За се што не е предвидено со овој договор ќе се применуваат одредбите од 
Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, Законот за облигациони 
односи и другите позитивни прописи во РМ. 
 
Член 6:Во случај на спор, договорните страни се согласни спорот да го решат 
спогодбено. 

Доколку спорот не се реши спогодбено, истиот ќе го решава надлежниот суд 
во Скопје. 
 
Член 7:Овој договор е склучен во 8(осум) идентични примероци од кои 6(шест) за 
Давателот на донацијата и 2(два) за Приметалот на донацијата. 
 
Приметалот на донацијата                                                                      Давателот на 
донацијата  
„Црвен крст на РМ“                                                                               Општина Аеродром 
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Член 4 
 Се задолжува и овластува секретарот  на Општина Аеродром, Ана Ристевска, 

да го потпише договорот од член 3, на оваа одлука.  
 

Член 5 
Оваа Одлука по создавање на законски предвидените услови,  да ја изврши 

Секторот за финансии на Општина Аеродром. 
 

Член 6 
Оваа Одлука ќе се  објави во „Службен гласник на Општина Аеродром“, а ќе се 
применува по добиено позитивно мислење од Министерството за правда на РМ. 

 
 

Број 09-29/8                                                                                    Претседател на Совет  
9 февруари 2015 година                                                                 на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                                Виктор Камилоски с.р. 
 
 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за давање на согласност за одобрување на 
инфраструктурен проект за линиска инфраструктурна градба (фекална 

канализација) 
 
 Се објавува Одлуката за давање на согласност за одобрување на 

инфраструктурен проект за линиска инфраструктурна градба (фекална 
канализација), донесена на триесет и првата седница на Советот на општина 
Аеродром, одржана на ден 06.02.2015 година. 

 
 
Број 08-1125/1                                                                                               Градоначалник     
10 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 во врска со член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 16 став 1 
точка 4 во врска со член 24 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Аеродром – 
пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“, број 20/2012), Советот на 
Општина Аеродром на својата 31  седница одржана на 06.02.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за давање на согласност за одобрување на инфраструктурен проект за линиска 
инфраструктурна градба (фекална канализација) 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се дава согласност за одобрување на инфраструктурен проект 
за линиска инфраструктурна градба (фекална канализација) на крак 6, 7, 8 и 9, 
технички број 238/1 изработен од Друштво за проектирање ПЕЛА ПРОЕКТ ДООЕЛ 
увоз – извоз Скопје.  

     Член 2 
 Се задолжува и овластува Секторот за комунални работи, урбанизам и заштита 

и унапредување на животната средина да ги преземе сите потребни активности за 
одобрување на инфраструктурен проект за линиска инфраструктурна градба 
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(фекална канализација) на крак 6, 7, 8 и 9, технички број 238/1 изработен од Друштво 
за проектирање ПЕЛА ПРОЕКТ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје. 

Се задолжува и овластува Секторот за комунални работи, урбанизам и заштита и 
унапредување на животната средина при донесување на нов детален урбанистички 
план за четврти ЈИ 04, ЈИ 05, ЈИ 06 и ЈИ 07 за локалитетот на којшто се однесува 
горенаведениот инфраструктурен проект, да планира градежни парцели коишто ќе 
бидат усогласени со предвидените инфраструктурни објекти.  

 
Член 3 

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  во 
„Службен гласник на Општина Аеродром”. 

 
 
Број 09-29/7                                                                                    Претседател на Совет  
9 февруари 2015 година                                                                 на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за давање на согласност за објавување на оглас 
за известување на корисници на градежно земјиште на коешто е предвидена 

изградба на комунална инфраструктура 
 

               Се објавува Одлуката за давање на согласност за објавување на оглас за 
известување на корисници на градежно земјиште на коешто е предвидена изградба 
на комунална инфраструктура, донесена на триесет и првата седница на Советот на 
општина Аеродром, одржана на ден 06.02.2015 година. 
 
Број 08-1123/1                                                                                               Градоначалник     
10 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 во врска со член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 16 став 
1 точка 4 во врска со член 24 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Аеродром – 
пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“, број 20/2012), Советот 
на Општина Аеродром на својата 31  седница одржана на 06.02.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за давање на согласност за објавување на оглас за известување на корисници на 
градежно земјиште на коешто е предвидена изградба на комунална инфраструктура 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се дава согласност за објавување на оглас за известување на 
корисници на градежно земјиште на коешто е предвидена изградба на комунална 
инфраструктура, во еден дневен весник.  

Член 2 
Се задолжува и овластува Секторот за правни и општи работи и имот и имотно 
правни работи да го објави следниот оглас: 
“Врз основа на Одлука на советот на Општина Аеродром број __________ од 
_______ година, општина Аеродром го објавува следниов:  
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О Г Л А С 
за известување на корисници на градежно земјиште на коешто е предвидена 

изградба на комунална инфраструктура 
Се известуваат корисниците на градежното земјиште КП 5854 КО Кисела Вода 
2, КП 5694/2 КО Кисела Вода 2, КП 5730 КО Кисела Вода 2, КП 5725 КО Кисела 
Вода 2, КП 6745/2 КО Кисела Вода 2, КП 1110 КО Кисела Вода 2, КП 1111 КО 
Кисела Вода 2, КП 2174 КО Кисела Вода 2, КП 2167/2 КО Кисела Вода 2, КП 
2172/1 КО Кисела Вода 2, КП 2197 КО Кисела Вода 2, КП 2198 КО Кисела Вода 2, 
КП 2186 КО Кисела Вода 2, КП 2533 КО Кисела Вода 2 на коешто е предвидено 
да се гради комуналната инфраструктура (фекална канализација), во рок од 10 
(десет) дена од денот на објавувањето на ова известување, да дојдат во 
просториите на урбаните односно месните заедници или во Општина 
Аеродром во канцеларија број 16 со цел да бидат запознаени со целокупната 
документација околу изградбата на комуналната инфраструктура (фекална 
канализација) и да се произнесат околу нивната согласност за изведба на 
истите, во спротивно ќе се смета дека корисниците на градежното земјиште ја 
дале својата согласност за изведба на комуналната инфраструктура (фекална 
канализација) на градежното земјиште на коешто е предвидена изградба на 
истите.“ 

Член 3 
Доколку пред објавувањето на огласот се јави некој од корисниците на 
горенаведените катастарски парцели, односно доколку некој од корисниците на 
горенаведените катастарски парцели биде пронајден, огласот нема да се објави за 
тие катастарски парцели. 

Член 4 
 Се задолжува и овластува Секторот за комунални работи, урбанизам и заштита и 
унапредување на животната средина да ги преземе сите потребни активности за 
издавање на одобрение за градење на комуналната инфраструктура (фекална 
канализација), доколку во определениот рок во огласот не се јават корисниците на 
градежното земјиште на коешто е предвидено да се градат објекти од комуналната 
инфраструктура, односно доколку истите дадат соодветна согласност за изградба на 
истите. 

Член 5 
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  во 

„Службен гласник на Општина Аеродром”. 
 

Број 09-29/6                                                                                    Претседател на Совет  
9 февруари 2015 година                                                                 на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за исплата на парична помош по основ на пристигнати 
барања на отпремнина за пензионирање  и за смрт на вработено лице во општински 

буџетски корисник 
Се објавува Одлуката за исплата на парична помош по основ на пристигнати 

барања на отпремнина за пензионирање  и за смрт на вработено лице во општински 
буџетски корисник, донесена на триесети првата седница на Советот на општина 
Аеродром, одржана на ден 06.02.2015 година. 
 
Број 08-1136/1                                                                                               Градоначалник     
10 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
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Врз основа на член 14 и 15 од Законот за извршување на Буџетот на РМ за 
2015 година („Службен весник на РМ„ број 155/2014) и член 12 став 2 и член 13 од 
Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Аеродром за 2015 година 
(„Службен гласник на Општина Аеродром“ број 24/2014), член 9 од Законот за 
исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 
62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002, 46/2002, 37/2005, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 
145/12 и 170/13)  и Програмата за остварување социјална заштита во Општина 
Аеродром за 2015 година („Службен гласник на Општина Аеродром” бр.24/2014), 
Советот на Општина Аеродром на седницата одржана на ден 06.02.2015 година, 
донесе 
  

ОДЛУКА 
за исплата на парична помош по основ на пристигнати барања на отпремнина за 

пензионирање  и за смрт на вработено лице во општински буџетски корисник 
 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се утврдува исплата на парична помош по основ на 
пристигнати барања на отпремнина за пензионирање  и за смрт на вработено лице 
во општински буџетски корисник, и тоа: 
 

1.Барање на исплата на парична помош по основ на пензионирање на лицето: 
-  Виолета Трифунова, неговател во ЈУДГ „ Буба Мара“ 
 
2. Барање на исплата на парична помош по основ на смрт на вработено лице 

во општински буџетски корисник 
- Грозда Рускова, хигиеничар во објект „Калинка“ ЈДГОА „Срничка“-Скопје. 
 

Член 2 
 Износот и исплатата на паричната помош ќе се утврди согласно законските 
одредби и доставената документација од страна на барателот. 

 
Член 3 

Се задолжува помошник-раководителот на Секторот за правни и општи 
работи и имот и имотно-правни  работи на Општина Аеродром, да ги преземе сите 
потребни активности за реализација на исплатата на парична помош по основ на 
пристигнато барање на отпремнина за пензионирање и смрт на вработено лице во 
општински буџетски корисник  (потпишување на Решението и слично). 

 
Член 4  

Се задолжува Секторот за финансии да ја изврши оваа Одлука. 
 

Член 5 
 Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на 
Општина Аеродром“. 
 
 
 
Број 09-29/18                                                                                    Претседател на Совет  
9 февруари 2015 година                                                                 на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за усвојување на Извештај на централна пописна 
комисија, за извршен попис во Општина Аеродром со состојба на ден 31.12.2014 

година 
Се објавува Одлуката за усвојување на Извештај на централна пописна 

комисија, за извршен попис во Општина Аеродром со состојба на ден 31.12.2014 
година, донесена на триесет и првата седница на Советот на општина Аеродром, 
одржана на ден 06.02.2015 година. 
 
Број 08-1134/1                                                                                               Градоначалник     
10 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

Врз основа на член 34 од Правилникот за сметководство на буџетите и 
буџетските корисници („Службен весник на РМ“ број 28/03, 62/06, 08/09, 175/2011 и 
101/2013), член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ број 05/02), член 10 од Правилникот  за спроведување на попис на 
средствата, побарувањата и обврските кај буџетските корисниците („Службен 
гласник на Општина Аеродром“ број 02/2010) и член 24 став 1 точка 25 од Статутот 
на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром" број  20/2012, 
21/2014, 23/2014 ), Советот на Општина Аеродром на својата 31 седница, одржана на 
ден 06.02.2015 година ја донесе следната 

 
ОДЛУКА  

за усвојување на Извештај на централна пописна комисија, за извршен попис во 
Општина Аеродром со состојба на ден 31.12.2014 година 

  
член 1 

Со оваа Одлука се усвојува во целост Извештајот на централна пописна комисија 
за попис на средствата, за извршен попис во Општина Аеродром со состојба на ден 
31.12.2014 година, број  03-697/1 од 29.01.2015 година. 

 
член 2 

Извештајот на централна пописна комисија и извештаите на комисиите за 
извршениот попис на основни средства, ситен инвентар, благајна, побарувања и 
обврски, канцелариски материјали и средства за хигиена и недвижности, со состојба 
на ден 31.12.2014 година, оригиналните пописни листи и основните пропратни и 
помошни документи за вршење на пописот за 2014 година, заедно со оваа Одлука, 
да се достават до Секторот за финансиски прашања - Одделение за сметководство и 
плаќања  на Општина Аеродром. 

член 3 
Секторот за финансии на Општина Аеродром, се задолжува да  ги спроведе 

потребните сметководствени книжења во согласност со Извештајот на централната 
пописна комисија за извршениот попис во Општина Аеродром со состојба на ден 
31.12.2014 година. 

член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен гласник на 

Општина Аеродром“. 
 

Број 09-29/16                                                                                    Претседател на Совет  
9 февруари 2015 година                                                                 на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 

 
 



10.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 2 стр. 9  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на ОА 
за 2015 година  

 
    Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот 

на ОА за 2015 година, донесена на триесет и првата седница на Советот на општина 
Аеродром, одржана на ден 06.02.2015 година. 
 
Број 08-1135/1                                                                                               Градоначалник     
10 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

Врз основа на член 36 ст.1 точка 2 од Законот за локлана самоуправа 
(„Службен весник на Рм“ бр.05/2002) и член 84 од Статутот на Општина Аеродром 
(“Службен гласник на Град Скопје” бр.07/05 и „Службен гласник на Општина 
Аеродром“ број 07/06, 02/2010 и 22/10), Советот на Општина Аеродром на 31 
седница одржана на ден 06.02.2015 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за измена на распоредот на средствата во Буџетот на ОА  

за 2015 година  
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата во Буџетот на 

Општина Аеродром за 2015 година, и тоа на следниот начин: 

Член 2 
Оваа Одлука влегува  во сила од денот на донесувањето и станува составен 

дел на Буџетот на општината за 2015 година, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Аеродром“. 

 
Број 09-29/17                                                                                    Претседател на Совет  
9 февруари 2015 година                                                                 на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р.    
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 

("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  не може да се 
изврши вклопување во идната урбанистичко-планска документација за локалитет КО 

Кисела Вода 2 Горно Лисиче дел II,   (објект  на КП 3276) 
 
 
 Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  не може да се 

изврши вклопување во идната урбанистичко-планска документација за локалитет КО 
Кисела Вода 2 Горно Лисиче дел II,   (објект  на КП 3276), донесена на триесет и 
првата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 06.02.2015 година. 
 
 
Број 08-1120/1                                                                                               Градоначалник     
10 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ (број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на 31 седница одржана на 
ден 06.02.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за утврдување бесправен  објект за кој  не може да се изврши вклопување во идната 
урбанистичко-планска документација за локалитет КО Кисела Вода 2 Горно Лисиче 

дел II,   (објект  на КП 3276)  
 
 

Член 1 
Во врска со  поднесеното барање за утврдување на правен статус на 

бесправен објект, број 23-2549/1 од 05.04.2011 година, а кое се однесува на објект 
број 2, кој лежи на КП 3276 КО Кисела Вода 2, ДУП Горно Лисиче дел II, Советот на 
Општина Аеродром констатира дека не може да се изврши вклопување на бесправно 
изградениот објект во урбанистичко-планска документација зафаќа дел од улица, 
согласно одредбите од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република 
Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 
 
Број 09-29/3                                                                                     Претседател на Совет  
9 февруари 2015 година                                                                 на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 

 
 



10.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 2 стр. 11  

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 

("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 

изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3815/1) 
 
 

 Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3815/1), 
донесена на триесет и првата седница на Советот на општина Аеродром, одржана 
на ден 06.02.2015 година. 
 
Број 08-1122/1                                                                                               Градоначалник     
10 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ (број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на 31 седница одржана на 
ден 06.02.2015 година , донесе 

 
О Д Л У К А 

за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување во 
урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3815/1) 

 
 

Член 1 
Во врска со  поднесеното барање за утврдување на правен статус на 

бесправен објект бр.1, број 23-5153/1 од 05.07.2011 година, за КП 3815/1 КО Кисела 
Вода 2 во ДУП „Горно Лисиче 4“, Советот на Општина Аеродром констатира дека  
може да се изврши вклопување  на бесправно изградениот објект во урбанистичко-
планска документација, согласно одредбите од членот 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Аеродром“. 
 
 
Број 09-29/5                                                                                     Претседател на Совет  
9 февруари 2015 година                                                                 на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 

 
 



10.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 2 стр. 12  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 

изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 2657/1) 
 

 
Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 

изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 2657/1), 
донесена на триесет и првата седница на Советот на општина Аеродром, одржана 
на ден 06.02.2015 година 
 
 
Број 08-1121/1                                                                                               Градоначалник     
10 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ (број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на 31 седница одржана на 
ден 06.02.2015 година , донесе 

 
О Д Л У К А 

за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување во 
урбанистичко-планска документација (објект  на КП 2657/1) 

 
Член 1 

Во врска со  поднесеното барање за утврдување на правен статус на 
бесправен објект бр.1, број 23-8065/1 од 19.08.2011 година, за КП 2657/1 КО Горно 
Лисиче Градежен, Советот на Општина Аеродром констатира дека  може да се 
изврши вклопување  на бесправно изградениот објект во урбанистичко-планска 
документација, согласно одредбите од членот 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен 
весник на Република Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 

 
 
Број 09-29/4                                                                                     Претседател на Совет  
9 февруари 2015 година                                                                 на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 

 
 



10.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 2 стр. 13  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 

изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 2657/2) 
 

 
 Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 

изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 2657/2), 
донесена на триесет и првата седница на Советот на општина Аеродром, одржана 
на ден 06.02.2015 година. 
 
 
Број 08-1119/1                                                                                               Градоначалник     
10 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ (број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на 31 седница одржана на 
ден 06.02.2015 година , донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување во 

урбанистичко-планска документација (објект  на КП 2657/2) 
 
 

Член 1 
Во врска со  поднесеното барање за утврдување на правен статус на 

бесправен објектбр.2, број 23-7041/1 од 10.08.2011 година, за КП 2657/2 КО Горно 
Лисиче Градежен, Советот на Општина Аеродром констатира дека  може да се 
изврши вклопување  на бесправно изградениот објект во урбанистичко-планска 
документација, согласно одредбите од членот 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен 
весник на Република Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 
 
 
Број 09-29/2                                                                                     Претседател на Совет  
9 февруари 2015 година                                                                 на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 

 
 



10.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 2 стр. 14  

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Заклучокот за усвојување на Полугодишниот извештај за работа 
 на ОУ “Браќа Миладиновци” за учебната 2014/2015 година 

 
            Се објавува Заклучокот за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на 
ОУ “Браќа Миладиновци” за учебната 2014/2015 година, донесен на триесет и првата 
седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 06.02.2015 година. 

 
Број 08-1129/1                                                                                                  Градоначалник     
10 февруари 2015година                                                                        Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

 
Врз основа на член 126 член од Законот за основно образование ("Службен 

васник на РМ" број 103/2008, 48/2009, 53/2009, 82/2009, 88/2009, 33/2010, 116/2010, 
156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014и 10/2015), член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен васник на 
РМ" број 05/02) и член 66 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на 
Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014), Советот на Општина Аеродром на 
31-та седница, одржана на 06.02.2015 година го донесе следниот 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Полугодишниот извештај за работа 
 на ОУ “Браќа Миладиновци” за учебната 2014/2015 година 

 
1. Се усвојува Полугодишниот извештај за работа на ОУ “Браќа Миладиновци” за 

учебната 2014/2015 година, усвоен со Одлука донесена од страна на 
Училишниот одбор, број 02-36/1 од 23.01.2015 година. 

2. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Аеродром“. 

 
Број 09-29/11                                                                                    Претседател на Совет  
9 февруари 2015 година                                                                 на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Заклучокот за усвојување на Полугодишниот извештај за работа 
 на ОУ “Блаже Конески” за учебната 2014/2015 година 

 
Се објавува Заклучокот за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на 

ОУ “Блаже Конески” за учебната 2014/2015 година, донесен на триесет и првата 
седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 06.02.2015 година. 
 
 
Број 08-1128/1                                                                                               Градоначалник     
10 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
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Врз основа на член 126 член од Законот за основно образование ("Службен 
васник на РМ" број 103/2008, 48/2009, 53/2009, 82/2009, 88/2009, 33/2010, 116/2010, 
156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014и 10/2015), член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен васник на 
РМ" број 05/02) и член 66 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на 
Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014), Советот на Општина Аеродром на 
31-та седница, одржана на 06.02.2015 година го донесе следниот 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Полугодишниот извештај за работа 
 на ОУ “Блаже Конески” за учебната 2014/2015 година 

1. Се усвојува Полугодишниот извештај за работа на ОУ “Блаже Конески” за 
учебната 2014/2015 година, усвоен со Одлука донесена од страна на 
Училишниот одбор, број 02-53/3 од 23.01.2015 година. 

2. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Аеродром“. 

 
Број 09-29/10                                                                                    Претседател на Совет  
9 февруари 2015 година                                                                 на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучокот за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на 

ОУ “Александар Македонски” за учебната 2014/2015 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување на Полугодишниот извештај за работа 
на ОУ “Александар Македонски” за учебната 2014/2015 година, донесен на 
триесетата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 20.01.2015 
година. 
 
Број 08-1127/1                                                                                               Градоначалник     
10 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

Врз основа на член 126 член од Законот за основно образование ("Службен 
васник на РМ" број 103/2008, 48/2009, 53/2009, 82/2009, 88/2009, 33/2010, 116/2010, 
156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014и 10/2015), член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен васник на 
РМ" број 05/02) и член 66 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на 
Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014), Советот на Општина Аеродром 
на 31-та седница, одржана на 06.02.2015 година го дон 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Полугодишниот извештај за работа 
 на ОУ “Александар Македонски” за учебната 2014/2015 година 

 
1. Се усвојува Полугодишниот извештај за работа на ОУ “Александар Македонски” 

за учебната 2014/2015 година, усвоен со Одлука донесена од страна на 
Училишниот одбор, број 02-48/3 од 28.01.2015 година. 

2. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Аеродром“. 

Број 09-29/9                                                                                    Претседател на Совет  
9 февруари 2015 година                                                                 на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 

("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Заклучокот за усвојување на Полугодишниот извештај за работа 
 на ОУ “Љубен Лапе” за учебната 2014/2015 година 

 
 Се објавува Заклучокот за усвојување на Полугодишниот извештај за работа 

на ОУ “Љубен Лапе” за учебната 2014/2015 година, донесен на триесет и првата 
седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 06.02.2015 година. 

 
Број 08-1133/1                                                                                               Градоначалник     
10 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

Врз основа на член 126 член од Законот за основно образование ("Службен 
васник на РМ" број 103/2008, 48/2009, 53/2009, 82/2009, 88/2009, 33/2010, 116/2010, 
156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014и 10/2015), член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен васник на 
РМ" број 05/02) и член 66 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на 
Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014), Советот на Општина Аеродром на 
31-та седница, одржана на 06.02.2015 година го донесе следниот 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Полугодишниот извештај за работа 
 на ОУ “Љубен Лапе” за учебната 2014/2015 година 

 
1. Се усвојува Полугодишниот извештај за работа на ОУ “Љубен Лапе” за учебната 

2014/2015 година, усвоен со Одлука донесена од страна на Училишниот одбор, 
број 02-47/2 од 26.01.2015 година. 

2. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Аеродром“. 

 
Број 09-29/15                                                                                    Претседател на Совет  
9 февруари 2015 година                                                                 на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучокот за усвојување на Полугодишниот извештај за работа 

 на ОУ “Лазо Ангеловски” за учебната 2014/2015 година 
 
Се објавува Заклучокот за усвојување на Полугодишниот извештај за работа 

на ОУ “Лазо Ангеловски” за учебната 2014/2015 година, донесен на триесет и првата 
седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 06.02.2015 година. 
 
Број 08-1132/1                                                                                               Градоначалник     
10 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
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Врз основа на член 126 член од Законот за основно образование ("Службен 
васник на РМ" број 103/2008, 48/2009, 53/2009, 82/2009, 88/2009, 33/2010, 116/2010, 
156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014и 10/2015), член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен васник на 
РМ" број 05/02) и член 66 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на 
Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014), Советот на Општина Аеродром на 
31-та седница, одржана на 06.02.2015 година го донесе следниот 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Полугодишниот извештај за работа 
 на ОУ “Лазо Ангеловски” за учебната 2014/2015 година 

 
1. Се усвојува Полугодишниот извештај за работа на ОУ “Лазо Ангеловски” за 

учебната 2014/2015 година, усвоен со Одлука донесена од страна на 
Училишниот одбор, број 02-113 од 30.01.2015 година. 

2. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Аеродром“. 

 
Број 09-29/14                                                                                    Претседател на Совет  
9 февруари 2015 година                                                                 на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Заклучокот за усвојување на Полугодишниот извештај за работа 
 на ОУ “Димитар Македонски” за учебната 2014/2015 година 

 
Се објавува Заклучокот за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на 

ОУ “Димитар Македонски” за учебната 2014/2015 година, донесен на триесет и првата 
седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 06.02.2015 година. 

 
Број 08-1131/1                                                                                               Градоначалник     
10 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

Врз основа на член 126 член од Законот за основно образование ("Службен 
васник на РМ" број 103/2008, 48/2009, 53/2009, 82/2009, 88/2009, 33/2010, 116/2010, 
156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014и 10/2015), член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен васник на 
РМ" број 05/02) и член 66 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на 
Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014), Советот на Општина Аеродром на 
31-та седница, одржана на 06.02.2015 година го донесе следниот 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Полугодишниот извештај за работа 
 на ОУ “Димитар Македонски” за учебната 2014/2015 година 

 
1. Се усвојува Полугодишниот извештај за работа на ОУ “Димитар Македонски” за 

учебната 2014/2015 година, усвоен со Одлука донесена од страна на 
Училишниот одбор, број 0201-9/2 од 22.01.2015 година. 

2. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Аеродром“. 

Број 09-29/13                                                                                    Претседател на Совет  
9 февруари 2015 година                                                                 на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучокот за усвојување на Полугодишниот извештај за работа 

 на ОУ “Гоце Делчев” за учебната 2014/2015 година 
 
Се објавува Заклучокот за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на 

ОУ “Гоце Делчев” за учебната 2014/2015 година, донесен на триесет и првата седница 
на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 06.02.2015 година 

 
 

Број 08-1130/1                                                                                                   Градоначалник     
10 февруари 2015година                                                                          Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 
 

Врз основа на член 126 член од Законот за основно образование ("Службен 
васник на РМ" број 103/2008, 48/2009, 53/2009, 82/2009, 88/2009, 33/2010, 116/2010, 
156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014и 10/2015), член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен васник на 
РМ" број 05/02) и член 66 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на 
Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014), Советот на Општина Аеродром на 
31-та седница, одржана на 06.02.2015 година го донесе следниот 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Полугодишниот извештај за работа 
 на ОУ “Гоце Делчев” за учебната 2014/2015 година 

 
1. Се усвојува Полугодишниот извештај за работа на ОУ “Гоце Делчев” за учебната 

2014/2015 година, усвоен со Одлука донесена од страна на Училишниот одбор, 
број 0201-6/11 од 27.01.2015 година. 

2. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Аеродром“. 

 
 
Број 09-29/12                                                                                    Претседател на Совет  
9 февруари 2015 година                                                                 на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
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